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Omgång 3 Resultat Tabell Matcher Mål- Poäng

19-20 mars skilln

19 mars 1. KÍ Klaksvík 3 11 9

Víkingur - HB Tórshavn 2-1 2. ÍF Fuglafjørður 3 4 7

20 mars 3. Víkingur 3 2 7

ÍF Fuglafjørður - 07 Vestur 3-1 4. B36 Tórshavn 3 2 5

B36 Tórshavn - B68 Toftír 0-0 5. HB Tórshavn 3 2 4

TB Tvøroyri - KÍ Klaksvík 0-5 6. NSÍ Runavík 3 -2 3

NSÍ Runavík - EB/Streymur 3-0 7. 07 Vestur 3 -3 3

8. EB/Streymur 3 -3 2

9. B68 Toftir 3 -5 1

10. TB Tvøroyri 3 -8 0

 

Tredje omgångens första match spelades på Víkingurs arena Sarpugerði i Norðragøta. Gäster var HB och det 

dröjde till tjugo minuter efter paus innan något mål kom. Då var det gästerna som tog ledningen, men därefter 

gick det snabbare. Elva minuter senare hade hemmalaget vänt matchen. Víkingur vann alltså med 2-1 och fyllde 

på de två segrarna i rad på HB, som laget gjorde i februari.

HB fick alltså inga poäng och det andra havnlaget fick i sin hemmamatch mot nyuppflyttade B68 fick - mer lika 

överraskande än HB:s förlust - bara en poäng, efter sin andra 0-0-match i rad.

I matchen mellan ÍF och 07 Vestur på Fløtugerði i Fuglafjørður tog hemmalaget ledningen redan i sjätte 

minuten. Det var inte Uros utan Filip Djordjevic som gjorde målet. Men Uros Stojanov kom med ÍF:s andra 

mål, som dock dröjde så länge som tjugo minuter in på andra halvlek. Tio minuter senare blev matchen mera 

spännande, genom att gästerna reducerade till 2-1, men i åttiotredje minuten kom Filip tillbaka och fastställde -

med sitt andra mål - slutställningen till vinst för ÍF med 3-1.

De två återstående matcherna gällde ett lag från övre och ett från nedre halvan av tabellen, och bjöd inte på 

några överraskningar - vilket vi väl får säga att de första två matcherna var.

TB tog hemma på við Stórá i Trongisvágur emot serieledande KÍ, som via en straff tog ledningen redan i tionde 

minuten. Som i ÍF:s match om inte tvåan förrän en bit efter paus. Bob Sumareh gjorde tvåan och tre minuter 

senare även trean. Därefter  blev det två mål tid och seger för KÍ - som alltså håller sig kvar i täten - med 5-0.

NSÍ, som startat seriespelet något sämre och låg sist i tabellen efter två omgångar, hälsade EB/Streymur 

välkomna till við Løkin i Runavík och hade alltså stort behov av poäng. Efter 0-0 i paus vann NSÍ matchen med 

3-0 och avancerade till sjätte plats i tabellen.


